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Mapanganib ang ATA 2020 at mga kahalintulad nitong batas dahil ginagamit 
sila ng reaksyunaryong estado para sa panunupil at pandarahas sa 
mamamayan. Hindi sa kung sinumang terorista nakatutok ang karahasan 

at kabagsikan ng mga batas na ito kundi sa ordinaryong Pilipinong walang ibang krimen 
kundi maghangad na makalaya mula sa kagutuman, kahirapan at pagsasamantala. 

Hindi kagulat-gulat ang hakbangin ng rehimeng US-Duterte na ipasa ang ATA 2020 
at isaklob sa bansa ang kanyang pasistang diktadura. Bilang masugid na papet ng mga 
dayuhang kapangyarihan gaya ng imperyalistang US at Tsina, sinusunod lamang niya ang 
pangkabuuhang balangkas ng panunupil at terorismo ng estadong matagal nang ilinatag ng 
mga makapangyarihang uri sa buong daigdig. Isa sa mga paborito at subok nang pakana ng 
US upang mabigyang-matwid at makapagpatuloy sa kanyang mga gera sa buong daigdig ay 
ang histerya ng paglaban umano sa terorismo. 

Ang ATA 2020 at mga batas kontra-terorismo 
bilang instrumento ng karahasan 

at pagsasamantala
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Ano ba ang ibig sabihin ng terorismo?

Sa ubod nito, ang terorismo ay ang 
sistematiko at tahasang paggamit ng 
karahasan laban sa buu-buong populasyon 
ng mga mamamayan sa daigdig. 

Gayunpaman, hanggang ngayon ay 
walang iisang pagpapakahulugan sa 
terorismo dahil pinipilit ng naghaharing-uri 
ang kanilang sariling depinisyong nagsisilbi 
sa kanilang makauring interes. Simula’t sapul, 
inaangkin nila ang salitang ito upang tukuyin 
ang lahat ng tipo ng oposisyon sa kanilang 
paghahari at banta sa umiiral na sistema. 
Itinumbas nila sa terorismo ang lehitimong 
paglaban ng mga mamamayan sa iba’t ibang 
panig ng mundo at tinaguriang terorista 
lahat ng mga demokratiko at progresibong 
kilusan at mga rebolusyonaryong kilusan - 
sinumang nangangahas na maghangad 
ng pagbabago. 

Paano ginamit ng 
imperyalistang US at iba 
pang makapangyarihang 
bansa ang terorismo 
para sa kanilang 
interes?

Nang ginimbal ng 
mga tagumpay ng mga 
pag-aalsang masa at 
rebolusyon sa iba’t ibang 
panig ng mundo ang mga 
naghaharing bansa noong 
huling bahagi ng 1940s, 
naghanap agad sila ng paraan 
upang mapreserba ang kanilang 
kontrol sa daigdig. 

Dito nila pinaigting ang sistematiko at 
agresibong paglalako sa interpretasyong 
ang paglaban ng mamamayan, na katumbas 
umano ng terorismo, ang megakrimen ng 
makabagong panahon. Binubura nila ang 
pagkakaiba ng mga ordinaryong krimen 
at ng mga aktong sinasagawa dahil sa 
pampulitikang paninindigan upang takutin 
at ilayo ang loob ng mamamayan sa 
makatwirang paglaban para sa panlipunang 
pagbabago at pambansang kasarinlan. Sa 
gayon, mapipigilan nila ang mabilis na 
paglaganap ng mga kilusang pagpapalaya at 
armadong rebolusyon ng mga mamamayan.  

Bahagi nito, itinakda ng imperyalistang US 
ang sarili bilang tagapagtanggol ng kalayaan. 
Pilit nitong pinaniniwala ang mamamayan 

na tanging siya at ang kanyang gera kontra-
terorismo ang makapagpapanatili ng 
kapayapaan sa buong daigdig. 

Habang sa isang kamay ay 
nagpoposturang pulis pangkalawakan, 
abala naman ang kabilang kamay ng US sa 
pagbubuo, pagsasanay, pagpopondo at pag-
aarmas ng mga anti-Komunista, sobinista 
at anti-makabayang grupong paramilitar, 
grupong vigilante at mga mapanghating 
radikal na grupong Islam. Ang mga 
inalagaang armadong grupong ito ng US 
ang siya ring pinagmulan ng Al Qaeda at iba 
pang teroristang organisasyong nakapaloob 
at may kaugnayan dito. 

Nang maganap ang atake sa pusod ng US 
noong Setyembre 11, 2001, kaagad nitong 
kinasangkapan ang trahedya upang lalong 

palakasin ang histeryang laban sa 
kilusang anti-imperyalista at 

sulsulan ang mga bansa sa 
buong daigdig na lumahok 

sa ilinulunsad nitong gera 
laban sa mga kilusang 
pagpapalaya.

Sa ngayon, sa 
ngalan ng histeryang 
kontra-terorismo 
ay ilinulusot ng mga 
naghaharing bansa at 
mga pasistang estado 

ang anumang bagsik 
at lagim ng panunupil 

at karahasan ng estado 
laban sa mamamayan. Dahil 

kinikriminalisa bilang terorismo 
ang makatwirang paglaban 

ng mamamayan para sa pambansa at 
panlipunang paglaya, binibihisan nila 
ng katwiran ang paglulunsad ng walang 
sindahas na panggegera sa sibilyang 
populasyon at mga rebolusyonaryong 
kilusan. 

Sino ang tunay na terorista?

Ang mga imperyalistang kapangyarihan at 
kanilang mga alyado’t papet na estado ang 
pinakamalalaki at pinakabrutal na terorista 
sa mundo. Gamit ang kapangyarihan ng 
estado, iwinawasiwas nila ang terorismo 
upang makapagpatuloy sa kanilang pang-
aapi at pagsasamantala. Lubhang nakahihigit 
ang bilang ng mga biktima ng sistematikong 
karahasan ng estado kaysa sa mga biktima 

Ang mga 
imperyalistang 
kapangyarihan 
at kanilang mga 

alyado’t papet 
na estado ang 

pinakamalalaki at 
pinakabrutal na 

terorista sa 
mundo. 
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ng panaka-naka at hiwa-hiwalay na atake 
ng iilang mga teroristang grupo. Sa ilalim 
ng mga pasistang estado at kanilang 
mga mersenaryong hukbo, daan-daang 
milyong mamamayan sa buong daigdig 
ang pinagkaitan ng mga kalayaang sibil at 
yinurakan ang karapatan sa pamamagitan 
ng mga teroristang akto ng pang-aabuso, 
tortyur, iligal na pag-aresto at detensyon, 
pagdukot, asasinasyon at masaker.  

Nangunguna sa kanilang lahat ang US na 
promotor ng kabi-kabilang gerang agresyon 
na kumitil na sa ilang daang milyong buhay 
at sumira sa ilang daang milyong iba 
pa. Buong-lugod ding sinusuportahan at 
pinopondohan ng US ang terorismo ng mga 
pasistang estado.  

Ano ang papel ng mga batas kontra-
terorismo sa pangkabuuhang disenyo 
ng US? 

Ang mga batas kontra-terorismong 
ipinagtutulakan ng US gaya ng ATA 2020 
ay isang mahalagang bahagi ng kanyang 
arsenal ng mga armas sa pasismo ng 
estado. Sa pamamagitan ng mga batas na 
ito, napagagalaw ng US sa iisang kumpas 
ng karahasan ang lahat ng pasistang 
estado. Tinitiyak ng mga batas na ito na 
liban pa sa tuwirang panghihimasok ng US 
ay desentralisado ring gumugulong ang 
kampanya ng panunupil sa mga bansa sa 
buong mundo. Nagkakaisa ang lahat ng 
pasistang estado sa direksyong pigilan sa 
abot nang makakaya ang lahat ng tipo ng 
paglaban ng mamamayan - armado man o 
hindi armado. 

Sa bisa ng mga batas kontra-terorismo, 
wala nang pagkakaiba ang mga krimeng 
pampulitika at ang mga karaniwang 

krimen. Tinatanggal ang pagiging lehitimo at 
kinikriminalisa ang soberanong karapatan 
ng mamamayang mag-aklas, mag-armas 
at ipagtanggol ang sarili laban sa anumang 
entidad, kabilang ang sarili niyang gubyerno, 
na humahadlang sa kanilang kagalingan at 
kapakanan. 

Sa pagtutulak din sa ‘terorismo’ bilang 
megakrimeng dapat tutukan, malayang 
nabubuhusan ng limpak-limpak na pondo 
ng imperyalistang US at iba pang papet na 
estado ang mga gerang agresyon at mga gera 
kontramamamayan. Dahil dito, natatanggal 
ng US ang lahat ng mga balakid sa tuluy-
tuloy na pagpapatupad ng neoliberalismo at 
pagpapalakas ng kanyang kontrol sa daigdig.

Ano ang kasaysayan ng batas kontra-
terorismo sa Pilipinas?

Sa panahon ng ikalawang kampanyang 
anti-Komunismo ng US, ipinasa ng rehimeng 
Eisenhower ang Communist Control Act 
of 1954 upang pigilan ang paglaganap ng 
ideolohiya ng Komunismo at subersyon 
sa hanay ng mamamayang Amerikano. Sa 
bisa nito, itinuring na krimen ang pagsapi at 
pagsuporta sa anumang tipo ng subersibong 
organisasyon gaya ng mga partido 
Komunista. Dinagdagan nito ng pangil ang 
nauna nang ipinatupad na Subversives 
Activities Control Act of 1950.

Bilang bahagi ng kampanyang ito, itinulak 
ng US sa mga papet nitong rehimen ang 
pagpapasa ng mga kahalintulad na batas. 
Sa Pilipinas, modelo ng dating Pang. Carlos 
P. Garcia ang CCA 1954 sa pagpasa ng Anti-
Subversion Act of 1957. Ginawang iligal ng 
ASA 1957 ang lumang Partido Komunista 
ng Pilipinas, HUKBALAHAP at iba pang mga 
organisasyong may kaugnayan sa mga ito. 
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Nang maupo sa pwesto ang diktador 
na si Ferdinand Marcos, naglabas siya ng 
magkakasunod na atas na nagpapalawig pa 
sa mga probisyon ng ASA 1957. Sinaklaw 
ng mga pasistang atas na ito ang lahat ng 
progresibo at lehitimong organisasyong 
pinaghihinalaang may layuning ibagsak 
ang gubyernong Marcos. Sa aktwal, mga 
organisasyong bumabatikos sa terorismo ni 
Marcos ang naging target ng naturang mga 
atas.

Muli namang binuhay ni dating Pang. 
Corazon Aquino ang ASA 1957 sa panahon 
ng kanyang panunungkulan. Ilinunsad niya 
ang total war laban sa rebolusyonaryong 
kilusan at buong sambayanang 
Pilipino. Lumobo ang bilang ng 
mga pulitikal na asasinasyon, 
ekstrahudisyal na 
pamamaslang at masaker 
sa mga progresibo 
at demokratikong 
pwersang tumutuligsa sa 
pagpapakatuta ni Aquino 
sa US.

Mula nang 
mapawalambisa ang 
ASA 1957 noong 1992, 
pinapangarap na ng mga 
utak-pulbura at maka-
imperyalistang militar at mga 
burukrata ang pagkakaroon 
ng panibagong batas na hahalili 
rito at higit na magbibigay-pangil 
sa kampanyang kontra-Komunismo at 
panunupil sa paglaban ng mamamayan. 

Nang pinaigting ng US ang histeryang 
kontra-terorismo sa huling bahagi ng 1990s 
hanggang pagpasok ng ika-21 siglo, idinikta 
niya sa mga papet niyang estado ang 
mabilis na pagpapasa ng mga batas kontra-
terorismo na siyang magbibigay-matwid 
sa pang-aatake ng estado sa buu-buong 
populasyon, pipigil sa mga pag-aalsang masa 
at magpapanatili ng kanyang hegemonya. 
Bilang ulirang alipin, mabilis na tumalima rito 
ang Pilipinas. Simula 1996, tuluy-tuloy nang 
tinangka ng mga inaalagaang burukrata ng 
US na maipasa ang isang Anti-Terror Law na 
tuluyang magkikriminalisa sa soberanong 
karapatan ng mamamayang lumaban at 
ipagtanggol ang sarili.  

Sa unang kwarto ng 2007, tuluyan nang 
naipasa ang RA 9372 (Human Security Act 
of 2007) sa ilalim ng pamumuno ng dating 

Pang. Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit dahil 
sa matinding pambabatikos at pagtuligsa 
rito ng sambayanang Pilipino, nahirapan 
ang mga reaksyunaryong rehimen, kapwa 
si GMA at ang mga sumunod na papet na 
sina Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte, na 
gamitin ang naturang batas para buung-
buong supilin at gapiin ang paglaban ng 
mamamayan at ang armadong pakikibaka sa 
bansa. 

Kahit ang paggamit sa tinaguriang secret 
weapon ng imperyalistang US na ‘kunin 
ang puso at kalooban ng masa’ ay hindi 
umubra sa mamamayang Pilipino. Bigo 

ang pagpapatupad ni Noynoy Aquino 
sa whole of nation approach 

(WONA) na naka-integra 
sa Oplan Bayanihan ng 

kanyang rehimen. Gayon 
din ang kinahihinatnan ng 
rehimeng Duterte kahit pa 
matapos nitong ipatupad 
ang sukdulang mapanupil 
na bersyon ng WONA sa 
porma ng EO 70 at Oplan 
Kapanatagan. 

Ayon mismo sa 
ulat na ilinabas ng US 

Dept. of State Bureau 
of Counterterrorism and 

Countering Violent Extremism 
noong 2019, isang taon matapos 

ang pagpapatupad ng EO 70, 
inamin nilang bagamat napasusunod ng 

US ang gubyerno ng Pilipinas sa direksyon 
nito ay nahihirapan sila sa pagkumbinsi sa 
mamamayang tangkilikin ang buung-buong 
pagpapatupad ng HSA 2007 at iba pang 
mga mapanupil na batas na idinikta ng US. 
Ayon sa ulat, nahihirapan ang gubyerno 
sa pagpapatupad ng WONA para maging 
matagumpay ang kampanyang kontra-
terorismo.

Dahil hindi nakukuha sa mga 
mapanlinlang na batas at atas ang 
mamamayan, agresibong pinakilos ng US 
ang mga militaristang papet at ahente nito 
sa loob ng gubyerno upang itulak ang higit 
pang mapaniil at marahas na kampanyang 
magpapasunod sa mamamayan at pipigil 
sa kanilang paglaban. Kaagad namang 
tumugon ang pinakamasusugid na 
tagasunod ng US. Sa taong 2019 din mismo, 
ipinanukala ni DILG Secretary Eduardo Ano 
ang pagbuhay sa ASA 1957 upang pigilan ang 

Kahit 
ang paggamit 
sa tinaguriang 

secret weapon ng 
imperyalistang US 

na ‘kunin ang puso at 
kalooban ng masa’ ay 

hindi umubra sa 
mamamayang 

Pilipino.

“
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patuloy na paglakas ng CPP-NPA-NDFP at iba 
pang mga rebolusyonaryong organisasyong 
masa sa ilalim nito. Nang hindi pa rin 
makalusot sa mata ng taumbayan ang 
naturang panukala, muling itinulak ng mga 
alagang burukrata ng US ang pagpapasa ng 
panibagong batas kontra-terorismo. 

Nang tumama ang Covid-19 sa bansa 
noong maagang bahagi ng 2020 at isailalim 
sa militaristang lockdown ang buong bansa, 
nakakita ng ginintuang pagkakataon ang 
rehimeng US-Duterte. Minadali nilang ipasa 
sa Kongreso ang Anti-Terrorism Act 2020 
na siyang kumukumpleto sa mga batas sa 
terorismo ng estado.  

Ano ang halaga ng ATA 2020 para sa 
rehimeng US-Duterte? 

Kalkulado ang misyon ng ATA 2020 at 
iba pang mga batas na nagtatago sa likod 
ng bukambibig na gera kontra-terorismo - 
ang magsilbing instrumento ng lantarang 
pasismo at pagsasamantala ng estado at 
ng mga imperyalistang kapangyarihan. 
Ang aktibong pagsunod ng isang bansa 
sa direksyon ng gera kontra-terorismo ay 
katumbas ng pag-aanunsyong ligtas at 
mainam para sa pagpasok ng mga negosyo 
at pamumuhunan ang naturang bansa. 
Garantiya itong hindi puproblemahin ng mga 
mamumuhunan ang pagtuligsa at paglaban 
ng mamamayan sa mga patakarang 
nagpapahirap sa kanila dahil kontrolado 
ng gubyerno ang sitwasyong panloob 
ng bansa. Habang lalong tumitindi ang 
intensidad ng pasismo at terorismo laban 
sa mamamayang kayang ipangako ng isang 
estado, lalo namang umiinam ang klima para 
sa malalaking kapitalista.   

Ang ATA 2020 ang pinakabagong anunsyo 
ni Duterte na bukas para sa mga dayuhang 
negosyo at pamumuhunan ang bansa. Dahil 
kinukumpleto nito ang kanyang pasistang 
diktadurang pampigil sa paglaban ng 
mamamayan, sunod na sa kanyang plano 
ang masigasig na pag-aalok sa kanyang 
mga among kapitalista ng rekurso, lakas-
paggawa, teritoryo at iba pang serbisyong 
kayang mahuthot mula sa bansa. 
Upang magawa ito, kailangan niya 
namang tanggalin ang lahat 
ng restriksyon sa batas na 
pumuprotekta sa pambansang 
ekonomya. Ito ang dahilan 
bakit ngayon nagkukumahog 

at desididong ipasa ng kanyang pangkatin 
ang Charter Change (Cha-cha). Ito ang 
tuluyang magbubukas sa ekonomya ng 
bansa para pagpasasaan ng mga dayuhang 
kapangyarihan. 

Tulad ng iba pang mga nagdaang rehimen 
ay itinutulak na ni Duterte ang pagbabago 
sa Konstitusyon pagkaupo pa lamang sa 
pwesto. Ngunit, ang pagpapasa sa Cha-cha 
sa panahong napakalubha ng pampulitika 
at sosyoekonomikong krisis ang patunay ni 
Duterte sa mga amo niya ng kakayahang 
kontrolin ang bansa. Sa ganitong paraan, 
nailalako niya ang sarili at ang kanyang 
pangkatin bilang pinakamasugid at 
pinakaepektibong papet na dapat 
suportahan ng malalaking dayuhang 
kapangyarihan gaya ng US at Tsina. Ang 
pangako ng diktador na si Duterte, basta’t 
suportahan siya’y titiyakin niyang hangga’t 
siya ang nasa pwesto ay tuloy ang ligaya 
ng naghaharing-uri - gaanuman karaming 
buhay ang kailangang maisakripisyo.       

Ano ang epekto nito sa mamamayang 
Bikolano? 

Nangangahulugan ang ATA 2020 ng 
buung-buong panunupil at pagpigil sa 
lahat ng mga kalayaang sibil at karapatan 
ng mamamayan. Hindi maaasahan ng 
mamamayan kahit ang mga natitirang hibla 
ng demokrasya dahil sa bisa ng naturang 
batas ay maaaring ituring na terorismo ang 
pagpapraktika ng mga kalayaang ito.    

Sa Bikol kung saan bago pa ang ATA 2020 
ay tahasan na ang karahasan ng estado, 
tiyak na lalong gigipitin at tutugisin ng 
rehimen ang mga kapwa burukratang karibal 
sa pulitika, progresibo at demokratikong 
pwersa at ang rebolusyonaryong kilusan. 
Kasabay ng mga pagdukot, tortyur, 
asasinasyon, pamamaslang at masaker, 
gagamitin ang ATA 2020 sa pagtatangkang 
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busalan ang bibig ng mga Bikolanong nangangahas lumaban. 
Sa loob nga ng isang taong pagpapatupad nito sa rehiyon, 
22 sibilyan na ang sinampahan ng kaso sa bisa ng naturang 
batas. Ito ay kahit na dinidinig pa sa Korte Suprema ang mga 
petisyong tumutuligsa sa ligalidad ng ATA 2020.

Noon pa’y marami nang itinanim at inaalagaang grupong 
paramilitar at vigilante ang militar at pulis sa rehiyon. Nariyan 
ang notoryosong Concepcion Group na pangunahing nag-
ooperasyon sa Albay at Camarines Sur; Hukbong Itim sa 
Camarines Norte, ang Three Brothers, magkakapatid na 
CAFGU na naghahasik ng takot sa Albay; ang Alsa Masa sa 
Masbate; mga riding-in-tandem death squads na laganap sa 
rehiyon at iba pa. Ngayong nagpoposturang nakatutok sa 
terorismo ang gubyerno, tiyak na ipakakalat ang mga ito sa 
buong rehiyon upang maghasik ng kaguluhan at karahasan. 
Sa gayon, mabibigyang-matwid ang higit pang malaking 
presensya ng AFP-PNP-CAFGU, matatagalang operasyong 
militar at okupasyon nila sa mga komunidad.

Mula 2018, hindi bababa sa 35 bayan sa kanayunan ng 
Bikol ang pinaglunsaran ng Retooled Community Support 
Program (RCSP) at iba pang kahalintulad na operasyong 
sibil-militar. Dagdag pa rito ang puu-puong baryong sinaklaw 
ng mga iba’t ibang anyo ng pokusado at matatagalang 
operasyong militar, madudugong Simultaneous Anti-
Criminality and Law Enforcement Operations (SACLEO), mga 
mapanlinlang na aktibidad at programa gaya ng Barangay 
Development Program, Barangayan at mga anti-Komunistang 
seminar at mga programa sa ilalim ng WONA. Dahil sa mas 
matinding presensya ng militar, pumalo na sa 32 ang biktima 
ng masaker at ekstrahudisyal na pamamaslang sa rehiyon 
mula Enero hanggang Hulyo 2021. 

Mula nang maupo si Duterte sa pwesto, 183 na ang 
pinaslang at minasaker sa Bikol. Sa lahat ng mga kasong ito, 
iginiit mismo ng mga kapamilya at nakasaksi na militar at 
pulis ang may kagagawan ng krimen. Pinasisinungalingan 
din nilang ‘nanlaban’ ang mga biktima gaya ng palaging 
ihinahambog ng militar at pulis. 

Sariwa pa rin sa masang Bikolano ang masaker sa limang 
magsasaka sa Brgy. Dolos, Bulan, Sorsogon noong Mayo 8, 
2020 at ang buong-taong killing frenzy sa Masbate. Umabot 
sa 24 ang napaslang sa isla - katumbas ng 59% ng 41 biktima 
ng ekstrahudisyal na pamamaslang sa rehiyon sa panahong 
nabanggit. Mula 2016 hanggang kasalukuyan, 72 sa 182 
biktima ng pamamaslang ang mula sa Masbate. Masahol pa, 
walo sa 11 masaker sa rehiyon ang naganap din sa naturang 
isla. Liban pa ito sa mga baryo kung saan nanghalihaw ang 
matatagalan at pokusadong operasyong militar ng kaaway 
laban umano sa rebolusyonaryong kilusan. 

Sa kalunsuran, sunud-sunod din ang pantutugis sa 
mga kasapi ng ligal demokratikong kilusan at iba pang 
aktibong tumutuligsa sa kainutilan, korupsyon at kriminal 
na kapabayaan ng mga pulitiko sa panahon ng lockdown. 
Mula Hulyo 2020 hanggang Hulyo 2021, siyam na lider 
masa ang iligal na inaresto at sinampahan ng gawa-gawang 
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kaso. Sinampahan din ng kaso ang mga 
mamamahayag ng Camarines Norte na 
sina Virgilio Avila, Jr., Rommel Ibasco Fenix, 
Nolito Banaria, Irene Cambronero, Deo 
Trinidad at Bernie Patiag para sa kasong 
libel at cyberlibel na sinampa ng kanilang 
gubernador at mga kaalyado nito. Mula 
Marso 2020 hanggang Hulyo 2021, pinaslang 
ng mga elemento ng militar at pulis ang 15 
upisyal ng lokal na gubyerno, anim na kasapi 
ng progresibong organisasyon at dalawang 
mamamahayag.  

Habang sinusupil ang masang Bikolano, 
tiyak na susunggaban ng rehimen ang 
pagkakataon upang tuluy-tuloy nang 
ipatupad ang mga neoliberal na patakaran 
mayroon man o walang maganap na 
pagbabago ng Konstitusyon.  Ayon sa Bicol 
Regional Development Program 2016-2022, 
mayroon pang nakapilang 39 pangunahing 
proyekto at 18 komplementaryong 
proyektong mangangailangan ng 
P672.867 bilyon. Sa bagong listahan ng 
mga banderang proyekto ng Build, Build, 
Build noong 2019, mayroon ding anim na 
nakalatag para sa Kabikulan: ang Bicol 
International Airport, Masbate Airport, 
Pasacao-Balatan Tourism Coastal Highway, 
Camarines Sur Expressway, Quezon-Bicol 
Expressway (QBEx) at PNR South Long Haul 
(Bicol Express). Sa Masbate, prayoridad 
nang matapos ang 1,854-ektaryang Masbate 

Park and Land Development, Inc. (M-park) 
na nagkakahalagang P190.19 bilyon. 
Samantala, nagpapatuloy ang malawakang 
pagmimina sa mga prubinsya ng Camarines 
Norte, Camarines Sur, Albay at Masbate.  
Nakalinyada rin ang pagtatayo ng dagdag 
pang mga kalsada, tulay at pagpapaunlad ng 
mga sentruhan ng komersyo.

Ano ang dapat gawin?

Magkaisa, pagtibayin ang hanay 
at buong-pagpapasyang biguin ang 
terorismo ng estado! Ito ang kagyat na 
tungkulin ng sambayanang Pilipino sa 
harap ng walang humpay na pang-aatake 
ng rehimeng US-Duterte. Sa nalalapit na 
pagtatapos ng kanyang termino, asahang 
gagawin niya ang lahat ng paraan upang 
mapanatili ang pampulitikang kapangyarihan 
sa kanyang kampo. Alam niyang anumang 
oras ay maaari siyang bitawan ng kanyang 
mga imperyalistang amo. Upang patuloy 
na suportahan, sa maksimum ay kailangan 
niyang mailusot ang pagbabago ng 
Konstitusyon. Sa minimum, kailangang 
niyang mailatag ang lahat ng kundisyon 
upang higit na mapabuti ang klima para 
sa neoliberalismo. Gamit ang ATA 2020 at 
iba pang batas ng panunupil sa kanyang 
arsenal, target niyang lubusang mapasunod 
at makontrol ang sambayanan sa ilalim ng 
kanyang diktadura. Ang nagkakaisang hanay 
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ng mamamayang Pilipinong lumalaban para 
sa kanilang mga demokratikong interes at 
pambansang kasarinlan ang pinakamalaking 
balakid sa plano ni Duterte at ng kanyang 
mga amo. 

Ngunit imposible ito sa harap ng 
pagngangalit ng mamamayan sa labis-
labis na kagutuman, kahirapan at 
pagsasamantalang araw-araw nilang 
nararanasan sa kamay ng tirano. Nauubos 
na ang baraha ni Duterte. Hindi pa rin 
nagtatagumpay ang kanyang pakanang 
busalan ang sambayanan at lumpuhin ang 
kanilang paglaban. Sa bawat isang kaso 
ng pang-aabuso ng estado, kaliwa’t kanan 
ang umuusbong na ispontanyong tipo ng 
paglaban - mula sa mga tradisyunal na 
pamamaraaan ng kilos-protesta hanggang 
sa mga likhang sining at panawagan sa 
social media, hindi mapigilan ang pag-aalsa 
ng mamamayan. Napakainam ng panahon 
ngayon upang higit na palakasin ang mga 
pakikibakang masang magpapabagsak sa 
tigreng papel na rehimen. Sa kanayunan 
hanggang sa kalunsuran, dapat abutin ang 
pinakamaraming bilang ng mamamayang 
Pilipino at idirehe ang kanilang paglaban.

Kasabay nito, dapat pataasin sa antas ng 
anti-imperyalistang paglaban ang kilusang 
talsik kay Duterte. Mawala man sa pwesto, 
tiyak na maghahanap lamang ang US ng 
panibagong papet na siyang magtutulak 
ng interes nito sa loob ng bansa. Titiyakin 
din ng susunod na papet na rehimeng ito 
matatakasan ni Duterte ang pananagutan sa  
kanyang mga krimen laban sa mamamayan 
upang mapanatili ang mga batas na ginawa 
nitong sangkalan para sa pagpapanatili ng 

diktadura ng juntang 
militar sa bansa. Sa 
labis na pagkalugmok 
ng imperyalistang 
kapangyarihan, hindi 
nito hahayaang 
mawala sa kanyang 
kontrol ang Pilipinas. 
Estratehiko ang 

bansa hindi lamang sa 
kanyang planong pang-ekonomya 

kundi sa kanyang pagmamantine ng 
superyoridad sa larangang pulitiko-militar. 
Kinakailangang ubos-kayang ilantad at 
labanan ang histerya kontra-terorismo 
at iba pang pakana ng US. Dapat walang 
lubay na singilin ang US at iba pang 
makapangyarihang bansang siyang mga 
tunay na terorista at pinakamasasahol 
na pasimuno ng kaguluhan, karahasan 
at kahirapan. Dapat makipagkaisa 
ang sambayanang Pilipino sa iba pang 
mga mamamayan sa buong daigdig na 
linulukuban ng terorismo ng kaayusang 
monopolyo kapitalismo.

Ang pinakamahalagang ambag ng 
lipunang Pilipino sa laban ng lahat ng uring 
inaapi at pinagsasamantalahan sa buong 
daigdig ay ang isulong at ipagtagumpay 
ang demokratikong rebolusyong bayan sa 
bansa. Dapat ubos-kayang magpunyagi 
sa pagpapalawak, pagpapalakas at 
pagkokonsolida ng rebolusyonaryong 
kilusan na buong tatag na magtataguyod 
ng digmang bayan hanggang sa ganap 
nitong tagumpay.  Mahalaga ang aktibong 
pag-oorganisa at pagrerekluta mula sa 
malalim na balon ng masang anakpawis, 
propesyunal at pambansang burgesyang 
naghahangad ng tunay na pagbabago at 
kasarinlan. Sa ganitong kalagayang lantaran 
ang walang pakundangang pang-aatake sa 
sibilyang populasyon, higit na kinakailangang 
itambol ang demokratikong rebolusyong 
bayan bilang natatanging sandigan ng 
mamamayan. Hindi kailanman magsisilbi 
ang batas ng reaksyunaryong estado sa 
mga inaapi’t pinagsasamantalahan. Ang 
tanging paraan upang tuluyang magtapos 
ang terorismo ng estado ay ang pagwasak 
sa kasalukuyang kaayusan at ang pagbuo ng 
panibago. 
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